
Nástupní list na letní taneční školu
Right 2 Dance Kemp

___________________________
datum narození  

_______________________________________
jméno a příjmení studenta

_________________________________________________________________________________________
trvalé bydliště 

Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti 

• Prohlašuji, že student nejeví známky akutního onemocnění, ani příznaky infekce covid-19 (průjem, 
teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření.

• Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišel do styku s osobami, které onemocněly 
infekční nemocí.

• V posledních 14 dnech před zahájením letní taneční školy (dále jen LTŠ) nebyl student ve styku s 
osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku 
rodiny žijícímu s ní/m ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.

• Beru na vědomí, že v případě výskytu infekce covid-19 bude akce ukončena. U ostatních infekcí záleží 
na jejich druhu a rozsahu jejích rozšíření v daném kolektivu a dalších faktorech ohniska nákazy.

• Na telefonním čísle níže uvedeném budu dostupný/á v průběhu akce pro případné převzetí dítěte.

 Prohlašuji, že údaje uvedené v nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. 
Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. 

Ke zdravotnímu stavu dítěte uvádím tyto další důležité a aktuální skutečnosti (alergie, jiná zdrav. omezení): 

         __________________________________________________________________________________________

Užívané léky a dávkování: _______________________________________________________________________

Souhlasím, aby byl student po dobu pobytu na LTŠ v případě akutního onemocnění či úrazu bez mé 
přítomnosti: 

• odvezen osobním automobilem k lékaři za účelem ošetření a zpět na místo konání LTŠ,

• hospitalizován a propuštěn z hospitalizace, testováno na covid-19 pouze se souhlasem odpovědného 

výchovného pracovníka LTŠ.

Zároveň žádám, abych byl/a následně o nutnosti ošetření informován/a a zavazuji se po ukončení LTŠ a po 

předložení dokladu o zaplacení regulačního poplatku, tato ošetření uhradit.   

____________________
Datum 

__________________________________________
Podpis zákonného zástupce ze dne odjezdu na LTŠ

Kontakt na zákonného zástupce: 

Jméno a Příjmení: ____________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________________________________

Mobil: _____________________________

Souhlas s ošetřením




